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• O projeto Feliz(Mente) foi criado em 

janeiro de 2020 como forma de 

reestruturação e aglutinação de projetos 

anteriores. 

 

• Integra outras atividades e outros públicos 

assim como o conceito do lema da APR 

para 2020 (saúde mental, meditação e 

consciência ecológica). 
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Desenvolvimento do projeto 

 

1ª fase         janeiro a abril /2020 

 

• Incentivo a uma maior consciência ecológica. 

- Dinamização da página do Facebook com partilha de 

meditações e orientações para um planeta mais sustentável 

 

• Apoio aos praticantes de reiki e comunidade 

em geral no âmbito da pandemia da Covid-19 

- Partilha de artigos e informações relativas ao tema: 

- CORONA VIRUS - COMO O REIKI PODE AJUDAR? 

- 21 DICAS PARA QUEM ESTÁ DE QUARENTENA 

 

 

• Criação de um gabinete de apoio reikiano à 

comunidade (BARCO). 
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Barco  
(Gabinete de apoio reikiano à comunidade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• O gabinete de apoio reikiano à comunidade 

tem como missão cuidar e assegurar o bom 

estado físico, mental, emocional e espiritual 

de todos. 
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• Disponibiliza um conjunto de recursos de 

apoio online prestado por voluntários com 

formação em Reiki e que se disponibilizaram 

para em voluntariado, seguindo o código de 

ética e a proteção de dados, apoiar a 

comunidade dentro das suas valências. 

 

•  É composto por profissionais especializados 

em várias áreas: 
 

-  Terapeutas (Envio de reiki à distância para pessoas e animais); 

- Mestres de Reiki (Esclarecimento de dúvidas e apoio à prática de 

Reiki); 

- Professores (Apoio educativo e ajuda aos pais); 

- Psicólogos (Apoio psicológico a crianças, adultos e séniores, 

ajudando a lidar com o isolamento, com sentimentos de preocupação/ 

ansiedade/stress e o humor negativo); 

- Médicos e Enfermeiros (Apoio à interpretação e fornecimento de 

informação clínica); 

- Advogados (Apoio jurídico); 

- Funcionários das finanças (apoio às questões tributárias); 

.... Outras que surgirem 

... Articulação com outros grupos de apoio 
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Atividades 
• Criação de um email específico para receção 

dos pedidos. 
 

-  felizmentecomreiki@gmail.com 
 

• Partilha de mensagens positivas na página do 

Facebook, no sentido de combater o 

isolamento, a ansiedade, o stress e o humor 

negativo. 
 

-  Cartas da felicidade 

 

 
Esta carta foi-te oferecida por alguém que deseja a tua felicidade. Aceita este mimo e saboreia-o. 

Depois, passa esta carta a alguém que queiras fazer feliz com a mensagem que ela contém. 
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• Apoio social. 
 
-  Recolha de alimentos; 

- Distribuição às famílias carenciadas que pediram apoio;  

- Doação de alimentos à associação Reefood. 

 

 
  

 

 

 

 

• Apoio psicológico  
-  Acompanhamento via telefone e por email  

• Apoio terapêutico 
-  Acompanhamento dos utentes do voluntariado com envio de 

reiki à distância semanal 
• Envio de Reiki à distância  

-  Envio de reiki ao planeta, hospitais, infetados com covid 19 e 

animais 
• Colaboração no grupo REIKIANOS UNIDOS 

• Acompanhamento aos praticantes de reiki 
-  Acompanhamento com exercícios diários de práticas de reiki 

-  Esclarecimento de dúvidas 

- Partilha de meditações 

- Incentivo à participação de grupos de meditação 
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 Voluntários 
Este projeto, conta com um grupo de 

voluntários permanente nas diferentes 

valências, aos quais desde já agradecemos 

e sem os quais este projeto não seria 

possível. 

 

Agradecemos também à comunidade de 

praticantes de reiki que respondem 

sempre positivamente às iniciativas do 

núcleo de Braga. 

 

 

 

 

 
 

As coordenadoras: Eugénia Carvalho e Isabel Silva 

 

 
Braga, 9 de maio de 2020 


